
  

Contributie reglement 2018        
 

 Jeugdwielrenner/ mountainbiken ( jeugd = categorie 1 t/m 7, nieuwelingen dames en 
heren en  junioren dames en heren )  
€ 110,00  (incl. € 11,50 KNWU basis lidmaatschap) 

 Elite-, belofte-, amateur- en master wielrenner dames en heren.  
€ 110,00  incl. KNWU basis lidmaatschap  

 Amateur - Toerafdeling                                                                                                                 
€ 75,00  incl. KNWU basis lidmaatschap 

 LSE-wielrenner  
€ 40,00 incl. KNWU basis lidmaatschap  

 Profs en overige leden (vrijwilligers genoemd in het organogram 2018) 
€ 0,00  incl. KNWU basis lidmaatschap wordt door de vereniging betaald) 

 Ondersteunend lid  
€ 35,00 

 Leden met alleen een wedstrijd licentie via Wcl Bergklimmers.  
€ 50,00 incl. KNWU basis lidmaatschap 
   

De contributie voor het nieuwe seizoen dient vóór 15 december overgemaakt te zijn. Indien 
dit niet is gebeurd, wordt het lid afgemeld bij zowel de KNWU als de wielervereniging! 
 
De contributie voor jeugdwielrenners, elite-, belofte-, amateur- en master wielrenner dames 
en heren bedragen op jaarbasis €110,00  
Wordt men na juli 2018 lid dan zal de contributie verrekend gaan worden na rato van de 
maanden die nog resteren in het lopende kalenderjaar 2018. LSE renners, ondersteunende 
leden en leden amateur-toerafdeling komen hiervoor niet in aanmerking en betalen 
contributie conform bovenstaand. 
Augustus 2018  € 70,00 incl. KNWU basis lidmaatschap  
September 2018  € 60,00 incl. KNWU basis lidmaatschap  
Oktober 2018   € 50,00 incl. KNWU basis lidmaatschap   
November 2018  € 40,00 incl. KNWU basis lidmaatschap  
December 2018  € 30,00 incl. KNWU basis lidmaatschap  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            



  

Nieuwe leden die na 1 augustus 2018 lid worden en afkomstig zijn van een UCI- aangesloten 
vereniging betalen geen contributie. Mits deze personen wel aan de contributie 
verplichtingen hebben voldaan bij deze aan de UCI- aangesloten  vereniging waar zij in 2018 
lid van zijn geweest.  
 
                                                                                                                          
Wel wordt een bijdrage gevraagd voor de clubactiviteiten die na 1 augustus worden 
georganiseerd, zoals bijvoorbeeld afsluiting wegwielerseizoen, eventuele trainingskampen 
en deelname aan het NCK. 
 

- Wielerlicentie KNWU, deze dient zelf rechtstreeks bij de KNWU te worden 

aangevraagd.  

- Huur/koop transponder (chip), deze dient door het lid zelf bij de leverancier 

www.mylaps.com te worden besteld 

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 28 oktober 2017 volgens 
agendapunt 8  
 
 
 
 
 
Dhr. D. Scherp       Dhr. P. Adriaans 
Penningmeester       Secretaris 
Wcl Bergklimmers       WCl Bergklimmers 

http://www.mylaps.com/

